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EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                        
   ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                          ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη της Οικονομικής 
   Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος                                  Επιτροπής
   Πληρ.:     κα Καφαντάρη                                                  (με την παράκληση να ενημερω-
   Τηλ:        210-5537231                                                     θεί η υπηρεσία σε περίπτωση
   E-mail:   ds@elefsina.gr                           απουσίας ή κωλύματος)
                                                                                       2.  Αναπληρωματικά μέλη                                                                            

         της Οικονομικής Επιτροπής                                                   
                                                     3.  Επικεφαλής των Δημοτικών 
                                                                                     Παρατάξεων (βάσει της 
                                                                                     υπ.αρ. 374/22 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)

   ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση  σε  τακτική « δια  ζώσης»  συνεδρίαση της Οικονομικής
                   Επιτροπής»

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  όπως αυτό 
αντικαθίσταται  με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18 , την υπ. αριθμ.374/39135/30-5-2022 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το  ά. 78 του Ν. 4954/2022 , καλείστε σε « διά ζώσης» 
συνεδρίαση την Tρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00, προκειμένου ως 
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης :

1. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την « Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» , σε οριστικό 
ανάδοχο. 

2. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 2 & 3/2022 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο: « Συντήρηση – Επισκευή Παιδικών Χαρών» καθώς και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδικασίας με  διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  32 παρ. γγ’ του Ν. 4412/16, 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ.αριθμ. 148/22 τεχνικής  μελέτης με τίτλο: 
«Κατασκευή αγωγών όμβριων στον πεζόδρομο της Γ. Παύλου και τμήματος της 
οδού Παγκάλου για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων», έγκριση των 
όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης του ανωτέρω έργου & συγκρότηση της 
τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδικασίας με  διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  32 παρ. γγ’ του Ν. 4412/16, 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ.αριθμ. 149/22 τεχνικής  μελέτης με τίτλο: 
« Εργασίες υγρομόνωσης της οροφής του Δημοτικού Γυμναστηρίου ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ», έγκριση των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης του 
ανωτέρω έργου & συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.
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5. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: « Ανάπλαση της Πλατείας 
Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας».

6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( 1ο Α.Π.Ε.) του έργου: « 
Aσφαλτοστρώσεις 2021».

7. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης ( 1ο τρίμηνο) του έργου: « 
Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2021».

8. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης ( 2ο τρίμηνο) του έργου: « 
Kατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2021».

9. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης ( 3ο τρίμηνο) του έργου: « 
Ασφαλτοστρώσεις 2021».

10.Λήψη απόφασης περί απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: « Εργασίες 
καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών, 
πεζοδρομίων , πινακίδων κλπ. δημοσίων χώρων Δημοτικής Ενότητας 
Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € (με ΦΠΑ) , λόγω αδυναμίας 
εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας με ίδια μέσα του Δήμου ( σύμφωνα με την παρ. 
1 του ά. 61 του Ν. 3979/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 178 του Ν. 4625/19 
& το ά. 117 του Ν. 4627/20 και τροποποιήθηκε με το ά. 57 του Ν. 4795/21.

11.Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογή τιμών μονάδων που αφορούν την 
υπ.αριθμ.πρωτ. 18512/21-11-2019 σύμβαση και την υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 
19543/21-11-2022 χρονική παράταση αυτής με τίτλο: « Προμήθεια 
ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για 
την ομάδα Α2 προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου & μη 
αυτοκινούμενα μηχανήματα του Δήμου (Σ)».

12.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.972,40 € (με ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση 
δαπάνης διοργάνωσης ημερίδας για την βράβευση επιτυχόντων μαθητριών και 
μαθητών των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2022.

13.Εγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με 
αριθμ.πρωτ.οικ. 16709/7-10-2022 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.οικ. 
17287/8-10-2022 σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: « Δαπάνη για διάθεση 
τεμαχισμένων ογκωδών του δημοτικού ΚΔΑΥ προς παραγωγή RDF”.

14.Απόδοση λογαριασμού & απαλλαγή υπόλογου του υπ.αριθμ. 1745/22 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 334,80 € που αφορά στην 
μετατόπιση της παροχής με αριθμό 00006586 που είναι τοποθετημένη στο 
παλαιό Δημαρχείο, επί της οδού Νικολαΐδου προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση 
σε αυτή από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

15.Απόδοση λογαριασμού & απαλλαγή υπόλογου του υπ.αριθμ. 1772/22 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € που αφορά στην 
τοποθέτηση νέας παροχής 25 Kva στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην 
περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας στο Ο.Τ. 422.

16.Απόδοση λογαριασμού & απαλλαγή υπόλογου του υπ.αριθμ. 1772/22 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.313,40 € που αφορά στην 
τροποποίηση δικτύου χαμηλής τάσης – μετατόπιση ιστών λόγω διάνοιξης οδών, 
στην Πολεοδομική Ενότητα Αεροδρομίου.

17.Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμών και πληρωμών  
προγραμμάτων.

18.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την νομική υποστήριξη  
υπαλλήλου της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας, κατά τη συζήτηση της με 
αριθμ. 1852/2022 έφεσης που άσκησε ο Εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Αθηνών κατά της υπ.αριθμ. ΒΤ 1750/1820/16-6-2022 
αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών.
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19.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την νομική υποστήριξη  
υπαλλήλου της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας , κατά τη συζήτηση της με 
αριθμ. 1852/2022 έφεσης που άσκησε ο Εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Αθηνών κατά της υπ.αριθμ. ΒΤ 1750/1820/16-6-2022 
αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών.

20.Αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και 
Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ και συγκεκριμένα το κόστος τοποθέτησης 
πλαστικού χλοοτάπητα στον αύλειο χώρο του 8ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας. 

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
    

                                     ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
κ.Γενικό Γραμματέα 
κ.κ. Αντιδημάρχους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Δήμος Ελευσίνας, 25/11/2022
Α. Π.: 19885
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


